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तमाम रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८(१) फभोन्जभ मसै अदारतको ऺेत्रानधकाय 
नबत्रको रस्ततु रयट ननिेदनऩत्रको ननिेदन भाग तथ्म एिॊ आदेश व्महोया ननम्न अनसुाय 
छ्- 

तथ्म-खण्ड 

१. रयट ननिेदन फेहोया:  

विऩऺी सरयता यानाबाटरे नभनत २०६३।८।१५ गते कातछी श्रीभती साथभा 
नरइ घयभा आएकोरे कायिाही गरयऩाऊॉ  बनी नभनत २०६३।११।८ भा न्जल्रा 
रहयी कामाारम स्माङ्जाभा जाहेयी दयखास्त दताा गयी कायिाही रायम्ब बएको 

रत्प्मथॉ 
विऩऺी 

ननिेदक 
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यहेछ। सो दयखास्तफाट अनसुतधान सरुु बै िस्तनु्स्थनत भचुलु्का खडा बएको य 
भ सभेतराई ऩक्राउ गना ऩठाएकोभा ननज माभ फहादयु यानाबाट य ननजको 
कातछी श्रीभती गाउॉघयभा नबएकोरे ऩक्राउ गना नसवकएको बनी र.स.नी. फर 
फहादयु नसजारीको रनतिेदन ऩयेऩनछ भ सभेतराई सजाम गरयऩाऊॉ  बनी दािी 
नरइ नभनत २०६४।२।७ भा स्माङ्जा न्जल्रा अदारतभा फह-ुवििाह भदु्दाको 
अनबमोग ऩत्र दतााबै सो अदारतफाट जायी बएको ३० ददने म्माद नभनत 
२०६४।२।१७ भा ताभेर हुॉदा म्मादिारा भाननस घयभा पेरा नऩयेकोरे 
ननजको घय दैरोभा टाॉस बएको बनी फेरयतऩूणा म्माद ताभेरीराई आधाय फनाई 
भ सभेतराई २ िषा कैद य रु २०,०००।- जरयिाना गने गयी नभनत 
२०६४।७।१३ भा पैसरा बएछ। सो जाहेयी ऩनुा अन्घ २०६२ सार िैशाख 
देन्ख २०६६ सार भाघ सम्भ भ ननिेददका बायत हमाानाभा नोकयी गयी फस्ने 
ऩनत माभ फहादयुसॉग फसेको य पवका  आएको मनतका िषासम्भ हाभी उऩय भदु्दा 
ऩयी पैसरा बएको थाहा जानकायी नबएको य नभनत २०७३।८।२९ भा ननज 
ऩनत माभ फहादयुको भतृ्प्म ुबैसकेऩनछ भराई अनामाश रहयीद्वाया ऩक्राउ गयी 
स्माङ्जा न्जल्रा ऩयु   माएऩनछ विऩऺी अदारतको नभनत २०७५।१०।१६ च.नॊ. 
१८२४ को ऩत्राचायरे स्माङ्जा कायागायभा थनुाभा यहेको अिस्था हुॉदा फेरयतको 
ताभेरी म्मादको आधायभा बएको पैसराफाट अतमामऩूिाक थनुाभा यही मो 
ननिेदन चढाएकी छु। िस्ततु : उक्त फहवुििाह भदु्दाभा हाम्रो ठेगाना बाटखोरा 
गा.वि.स. िडा नॊ. २ बनी उजयु जाहेयी बएकोभा अकै ितन कामभ गयी हाभी 
रनतिादीको घयद्वाय नबएको अकै िडाभा, फेरयतऩूिाक म्माद ताभेर गयाई रनतिाद 
गना ऩाउने हकफाट ननिेददकाराई फन्तचत गयी बएको कायिाही पैसरारे फैधता 
ऩाउन नसक्ने हुॉदा गरत ितनभा म्माद ताभेर बई बएको पैसराफाट भ अिरा 
नायीरे अनािश्मक रुऩभा कैद सजाम बोग्न ुऩने अिस्था आइऩयेको हुॉदा उक्त 
नभनत २०६४।२।१७ को ताभेरी म्मादको आधायभा स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारतफाट २०६४।७।१३ भा बएको पैसरा रगामतका सम्ऩूणा कामाहरु 
उत्प्रषेणको आदेशद्वाया फदय गयी अफ कानून फभोन्जभ म्माद ददई कायफाही 
अगाडी फढाउन ुबने्न स्माङ्जा न्जल्रा अदारत सभेतका नाउॉभा ऩयभादेश रगामत 
अतम उऩमकु्त आऻा आदेश िा ऩूजॉ जायी गरयऩाऊॉ  य मो रयट ननिेदनभा टुङ्गो 
नराग्दा सम्भ अदारतभा उऩन्स्थत बई तायेखभा यहने गयी व्मिस्था गनूा , 
नभराउन ुय थनुा भकु्त गरयददन ुबनी विऩऺीका नाउॉभा उच्च अदारत 
ननमभािरीको ननमभ ४२(१) फभोन्जभ अततरयभ आदेश सभेत जायी गरयऩाऊॉ  बने्न 
सभेत फेहोयाको कायागाय कामाारम स्माङ्जाभापा त दताा बएको शान्तत यानाबाटको 
नभनत २०७५।१०।२३ को रयट ननिेदन।  
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२. मस अदारतको आदेश:  

 मसभा के कसो बएको हो ? ननिेददकाको भागफभोन्जभ आदेश वकन जायी गनुा 
नऩने हो? जायी गनुा नऩने कानूनसम्भत आधाय य कायण बए सोसभेत खरुाई 
मो आदेशसवहतको सूचना राप्त बएको नभनतरे फाटाको म्माद फाहेक 
१५(ऩतर) ददन नबत्र विऩऺी नॊ. १, २, ३ का हकभा उच्च सयकायी िकीर 
कामाारम ऩोखया भापा तय विऩऺी नॊ. ४ का हकभा आपै िा आफ्नो 
कानूनफभोन्जभको रनतनननध भापा त नरन्खत जिाप ऩेस गनूा बनी विऩऺीहरुको 
नाउॉभा सूचना/म्माद जायी गयी नरन्खत जिाप राप्त बएऩनछ िा अिनध 
नाघेऩनछ ननमभानसुाय ऩेस गनूा य ननिदेकरे अततरयभ आदेशसभेत भाग गयेको 
सतदबाभा छरपरको रानग नभनत २०७५।१०।२९ को ऩेशी तोकी उक्त 
ददन बएका रभाण सभेत साथै नरई आउन ुबनी विऩऺीहरुसभेतराई जानकायी 
गयाउन,ु सो छरपरका ददन सरयता यानाबाटको जाहेयीरे िादी नेऩार सयकाय 
विरुद्ध रनतिादी वमनै ननिदेन शातती यानाबाटसभेत बएको 58-063-
00198 को फहवुििाह भदु्दाको नभनत २०६४।७।१३ भा बएको पैसरा 
सवहतको सक्कर नभनसर स्माङ्जा न्जल्रा अदारतफाट न्झकाउन ुबने्न नभनत 
२०७५।१०।२३ को मस अदारतको आदेश।  

 रस्ततु भदु्दाको अन्ततभ ननणाम हुॉदा ननिेददकारे उठाएका विषमिस्तकुा 
सम्फतधभा ननयोऩण हनेु नै हुॉदा अततरयभ आदेश जायी हनेु अिस्था देन्खएन, 
कानून फभोन्जभ गनूा बने्न नभनत २०७५।११।५ को आदेश।  

३. नरन्खत जिापको फेहोया: 
 मसभा स्माङ्जा न्जल्रा अदारत स्माङ्जाको च.नॊ. १४५४ नभनत 

२०७५।९।१० को ऩत्र साथ मस कामाारमभा राप्त रगत फभोन्जभको 
नाभिरी विियणभा उल्रेन्खत कैद जरयिाना रागेका व्मन्क्तहरुको खोजतरास 
गने क्रभभा नस.नॊ. ४०, रगत नॊ. ३८४ भा उल्रेन्खत ननिेददका शातती 
यानाबाटराई मस कामाारमफाट खवटएको रहयी टोरीरे नभनत 
२०७५।१०।१५ भा ऩक्राउ गयी दान्खरा गयेकोभा ऐ. १६ गते सम्भाननत 
स्माङ्जा न्जल्रा अदारतभा ऩेश गरयएको हो। ननिेदनभा उल्रेन्खत व्महोया 
झठु्ठा य कऩोकन्ल्ऩत बएकोरे खायेज गयी ऩाऊॉ  बने्न न्जल्रा रहयी कामाारम 
स्माङ्जाको नभनत २०७५।११।१० को नरन्खत जिाप।  

 रनतिादी मभफहादयु यानाबाटरे घयभा श्रीभती हुॉदाहुॉदै दोस्रो वििाह गयेकोरे 
साविक भरुकुी ऐन वििाहिायीको भहरको ९ नॊ. विऩरयत वििाह गयेको 
देन्खॊदा पयाय यहेका रनतिादीहरुराई सोही भहरको १० नॊ. फभोन्जभ सजाम 
हनु भागदािी नरइएको अनबमोग ऩत्र। रनतिादी मभ फहादयु यानाबाट य 
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रनतिादी शान्तत यानाबाटराई जनही २ िषा कैद य रु २०,०००।- जरयिाना 
हनेु ठहयी मस अदारतफाट नभनत २०६४।७।१३ भा बएको पैसरा। उक्त 
पैसरा अनसुाय सजाम ऩाएका रनतिादीहरु पयाय यहेको हुॉदा स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारतको तहनसर शाखाभा रगत नॊ. ३८४ भा रगत कनसएका ननज पयाय 
रनतिादीहरुराई ऩक्राउ गयी दान्खरा गना ऩत्राचाय गरयएकोभा न्जल्रा रहयी 
कामाारम स्माङ्जाको च.नॊ. १२७५ नभनत २०७५।१०।१६ को ऩत्रसाथ 
ननज ननिेददकाराई ऩक्राउ गयी मस अदारतभा उऩन्स्थनत गयाइएकोभा उक्त 
पैसरा अनसुाय रनतिादी शान्तत यानाबाटराई कैद िषा २(दईु) य जरयिाना रु 
२०,०००।- रागेकोभा ननजरे जरयिानाको यकभ सभेत नतने फझुाउन 
सन्क्दन बनेकारे जरयिाना िाऩतका भरुकुी पौजदायी सॊवहता ऐन, २०७४ 
फभोन्जभ एक ददनको रु ३००।- का दयरे वहसाफ गयी दईु भवहना छ ददन 
जरयिाना िाऩतको कैद सभेत गयी जम्भा दईु िषा दईु भवहना छ ददन रागेको 
कैद जरयिानाको हकभा च.नॊ. १८२४ नभनत २०७५।१०।१६ भा रनतिादी 
शान्तत यानाबाटराई कैदभा फस्न कैदी ऩनु्जा ददई स्माङ्जा न्जल्रा अदारत 
तहनसर शाखाफाट पैसरा कामाातिमन गने सम्भको कामा बएकोरे ननज 
ननिेददकाको सॊिैधाननक तथा नागरयक हकभा आघात ऩयु   माउने कामा 
नगरयएको हुॉदा ननिेदन न्जवकय खायेज गयी ऩाऊॉ  बने्न फेहोयाको स्माङ्जा 
न्जल्रा अदारत य तहनसर पाॉटको तपा फाट ऩेश बएको नभनत 
२०७५।११।१२ को नरन्खत जिाप।   

४. दामयी नॊ. ५८-०६३-००१९८ अनबरेख दताा नॊ. ५१९ को नेऩार सयकाय  वि. 
माभ फहादयु यानाबाट सभेत  बएको फहवुििाह भदु्दाको पैसरा सवहतको येकडा 
नभनसर स्माङ्जा न्जल्रा अदारतफाट राप्त बएको देन्खतछ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

आदेश-खण्ड 
५. उच्च अदारत ननमभािरी, २०७३ फभोन्जभ इजराशभा ऩेश बएको रस्ततु रयट 

ननिेदन एिॊ नभनसर सॊरग्न नरन्खत जिाप तथा सरुु स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारतफाट राप्त वमनै ननिेददकाराई सभेत रनतिादी फनाई दामय बएको 
फहवुििाह भदु्दाको पैसरा सवहतको येकडा नभनसर सभेत अध्ममन गरयमो।  

६. रयट ननिेददका शान्तत यानाबाटरे रस्ततु ननिेदनऩत्रभा उक्त फहवुििाह भदु्दाभा 
आफ्नो नाउॉभा फेरयतऩूणा म्माद ताभेरीका आधायभा विऩऺी न्जल्रा अदारतफाट 
कैद जरयिाना हनेु ठहयाई बएको पैसरा अनसुाय रनतिाद गने भौका नऩाई सजाम 
बोग्न ुऩयेकोरे उत्प्रषेण जायी गयी उक्त वििाददत ताभेरी म्माद य सो आधायभा 
बएको पैसरा सभेतको कायिाही फदय गयी कानून फभोन्जभको रनतिाद गने भौका 
रदान गना ऩयभादेश जायी गरयऩाऊॉ  बनी ननिेदन गयेको देन्खमो। सो सतदबाभा कैद 
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जरयिाना रागेका व्मन्क्तहरुको नाभािरी सवहतको अदारतफाट राप्त रगतका 
आधायभा ननिेददकाराई ऩक्राउ गयी अदारतभा ऩेश गयेकोरे रयट ननिेदन खायेज 
गरयऩाऊॉ  बनी विऩऺी न्जल्रा रहयी कामाारम स्माङ्जाको नरन्खत जिाप बएकोभा, 
नभनत २०६४।७।१३ भा बएको पैसरा अनसुाय रगत रागेका पयाय रनतिादी 
ऩक्राउ गने क्रभभा ननिेददकाराई उऩन्स्थत गयाई पैसरा कामाातिमन गयेको बने्न 
सम्भको आधायभा उल्रेन्खत ननिेदन खायेज गरयऩाऊॉ  बने्न सम्भको विऩऺी स्माङ्जा 
न्जल्रा अदारतको नरन्खत जिाप देन्खमो।  

७. रस्ततु ननिेदन न्जवकयको सतदबाभा उऩन्स्थत ननिेददका तपा का विद्वान अनधिक्ता 
श्री भकुुतदयाज अमााररे ननिेददकाराई सजाम ठहयाई पैसरा बएको फहवुििाह 
भदु्दाको जाहेयी दयखास्तभा रनतिादीहरुको घयद्वाय स्माङ्जा न्जल्राको बाटखोरा 
गा.वि.स. िडा नॊ.२ भा घय बएको तथ्म रष्ट रुऩभा उल्रेख बएको य सोही ितन 
कामभ गयी अनबमोग ऩत्र दामय बएको न्स्थनतभा ननिेददकाको घयद्वाय बएको 
ठाउॉभा म्माद जायी गयी रयतऩूिाक ताभेर हनुऩुनेभा, अकै िडाभा म्माद जायी गयी 
नभनत २०६४।२।१७ भा फेरयतरे ताभेर गयी भदु्दा पैसरा बएका कायण 
सनुिाइको भौका नददई राकृनतक तमाम नसद्धातत विऩरयतको उक्त म्माद ताभेरी 
पैसरा य कैदी ऩून्जा सभेत उत्प्रषेणको आदेशद्वाया फदय गयी सनुिाईको भौका 
रदान गना ऩयभादेश जायी गरयऩाऊॉ  बनी गनुा बएको फहस सनुनमो। त्प्मसैगयी, 
विऩऺी स्माङ्जा न्जल्रा अदारत य न्जल्रा रहयी कामाारम स्माङ्जा तपा फाट 
उऩन्स्थत विद्वान शाखा अनधकृत श्री भहेतर रसाद अनधकायीरे ननिेददकाको नाउॉभा 
उक्त अदारतफाट रयतऩूिाक म्माद जायी बै ताभेर बएको य विनधऩूिाक बएको 
पैसरा कामाातिमन गनुाऩने विऩऺीहरुको कानूनी कताव्म बएकोरे रस्ततु ननिेदन 
खायेज गरयऩाऊॉ  बनी गनुा बएको फहस सभेत सनुनमो।  

८. मसभा ऩेश बएका उऩयोक्त नभनसरहरुको अध्ममन य फहस फुॉदाहरुको भनन गयी 
ननिेददकाको भाग अनसुाय आदेश जायी हनेु हो, होइन ? बने्न विषमभा ननणाम 
ददनऩुने देन्खमो।  

९. रस्ततु ननिेदन ऩत्रको विषमभा स्माङ्जा न्जल्रा बाटखोरा गा.वि.स. िडा नॊ. २ 
घयद्वाय बएका रनतिादी माभफहादयु यानाबाट तथा ननजको कातछी श्रीभती मी 
ननिेददका शान्तत यानाबाट उऩय न्जल्रा सयकायी िकीर कामाारम स्माङ्जारे 
विऩऺी स्माङ्जा न्जल्रा अदारतभा नभनत २०६४।२।७ भा फहवुििाह भदु्दाको 
अनबमोग ऩत्र (नॊ. ५८-०६३-००१९८) दामय गयेको य सो अनबमोग ऩत्रभा 
रनतिादीहरु हारसम्भ पयाय यहेकोरे अदारतफाटै म्माद जायी गयी भदु्दाको 
कायिाही गरयऩाऊॉ  बनी उल्रेख गयेको देन्खतछ।  
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१०. उक्त फहवुििाह भदु्दाको कायिाहीको क्रभभा जायी बएको सभाह्वान म्मादको 
व्महोया हेदाा, रनतिादी माभ फहादयुका नाउको सभाह्वान म्मादभा स्माङ्जा न्जल्रा 
बाटखोरा गा.वि.स. िडा नॊ. २ हार िडा नॊ. ५ ररासयी ितन उल्रेख बएको य 
अको सभाह्वान म्मादभा ऐ. बाटखोरा गा.वि.स. िडा नॊ. ५ फस्ने बनी ननिेददकाको 
घयद्वाय यहेको ऐ. िडा नॊ. २ फाहेकको य ननिेददकाको रोग्ने सह-रनतिादी माभ 
फहादयुको बतदा फेग्रै रकृनतको ितन कामभ गयी विऩऺी स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारतफाट नभनत २०७४।२।८ भा म्माद जायी बएको देन्खमो।  

११. रस्ततु ननिेदन ऩत्रभा रनतिादीको घय ठेगाना बाटखोरा गा.वि.स. िडा नॊ. २ 
हो बने्न देन्खइ यहेको अिस्थाभा रनतिादीको घयै नबएको िडा नॊ. ५ भा म्माद 
जायी गने य नभनत २०६४।२।१७ भा अकै अभूक िा नाभ नखरेुको व्मन्क्तको 
घयभा फेरयतरे सो म्माद ताभेरी गयाई ननिेददकाराई सो अनबमोग सम्फतधभा 
रनतिाद गने हक अिसयफाट फन्तचत गयाई एकतपी रुऩभा सजाम ठहयाएको 
पैसरारे फैधता राप्त गना सक्दैन बनी भखु्म ननिेदन न्जवकयको सतदबाभा विचाय 
गदाा, मस्तो भदु्दाभा सभाह्वान ताभेर गना ऩठाउॉदा य ताभेर गदाा दिैु कुयाभा 
ननन्ित कानूनी रवक्रमा फभोन्जभ गनुाऩछा बनी तत्प्कार रचनरत भरुकुी ऐन, 
अदारती फतदोफस्तको भहरको (अ.िॊ.) ११० नॊ. भा उल्रेख बएको ऩाइतछ। 
सो अनसुाय सभाह्वान ताभेर गना खवटएका सयकायी कभाचायीरे सम्फन्तधत व्मन्क्त 
पेरा नऩये ननजको ठेगानाभा गै फझुी घयडेया ऩत्ता रगाई  त्प्मसको घय डेयाको 
ढोकाभा सफैरे देख्न ेगयी टाॉस गयी रयत ऩयु   माउन ुऩने अिस्था देन्खतछ। त्प्मसैगयी 
सो फभोन्जभ गरयसकेऩनछ अड्डारे जाॉच्दा ऐनको रयत नऩयु   माई ताभेरी गयी ल्माएको 
देन्खए पेयी ऐनको रयत ऩयु   माई ताभेर गयाउन ुऩछा बने्न कानूनी व्मिस्था ऩनन 
उक्त अ.िॊ. ११० नॊ. को देहाम ५ भा उल्रेख छ।  

१२. अफ, ननिेददकाको नाउॉभा जायी बै नभनत २०६४।२।१७ भा ताभेर बएको 
उऩयोक्त सभाह्वान म्मादको फैधताको सतदबाभा नभनत २०६४।७।१३ को पैसरा 
सवहतको शरुु येकडा नभनसर हेदाा, नभनत २०६३।११।८ को जाहेयी दयखास्तफाट 
कसयुदाय बननएका माभ फहादयु य ननजको श्रीभती मी ननिेददका रनतिादी शान्तत 
यानाबाटको घयठेगाना स्माङ्जा न्जल्राको बाटखोरा गा.वि.स. िडा नॊ. २ कायबाङ 
हो य सो फाहेक ननज रनतिादीहरुको अतम ितन िा घयद्वाय छैन बने्न कुया 
नभनसरफाट देन्खतछ। त्प्मसफखत ननज ननिेददका शान्तत यानाबाट आफ्नो उक्त घय 
छाडी अतमत्र िा अकै िडाभा यहे फसेको बए कुन व्मन्क्तको घयभा डेया गयी यहे 
फसेको हो बने्न कुया अड्डा अदारतफाट जायी गरयने सभाह्वान म्मादभा उल्रेख 
हनुऩुदाछ वकनबने त्प्मस्तो सभाह्वान म्माद सम्फन्तधत व्मन्क्तराई ताभेरदायरे रयत 
ऩयु   माई फझुाउने क्रभभा, “ननजको ठेगानाभा गै फझुी घय डेया ऩत्ता रगाई भाननस 
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न्चनी फझुाउन ुऩछा य त्प्मस्तो व्मन्क्त बेट बएन िा साभाह्वान फझुी नरएन बने 
त्प्मस्को घय डेयाको ढोकाभा टाॉस गनुाऩछा ” बने्न भरुकुी ऐन अ.िॊ. ११० नॊ. को 
देहाम १ को म्माद ताभेर सम्फतधी कायिाही य रवक्रमाको कानूनी व्मिस्था 
अनसुाय घय िा डेया एवकन गयी रयत ऩयु   माइ काभ सम्ऩन्न गनुाऩने देन्खतछ।  

१३. रस्ततु ननिेदन ऩत्रसॉग सम्फन्तधत उक्त फहवुििाह भदु्दाभा विऩऺी स्माङ्जा 
न्जल्रा अदारतफाट जायी बई नभनत २०६४।२।१७ भा ताभेर बएको मी 
ननिेददका नाउको म्मादको ताभेरी व्महोया हेदाा “म्माद ऩाउने भाननस शान्तत 
यानाबाट घयभा पेरा नऩयेकी य ननजको एकाघय जहान ऩरयिाय कोही पेरा 
नऩदाा...ननजको घय दैराभा टाॉस बएको... ” बनी रेन्खएको देन्खमो। तय जनु 
िडाभा मी ननिेददकाको घयद्वाय छैन त्प्महाॉ ननजको घय दैरोभा त्प्मस्तो सभाह्वान 
म्माद टाॉस गने सम्बािना य रमोजन नै देन्खॊदैन। अफ मी ननिेददका शान्तत 
यानाबाटको त्प्मस्तो म्माद सो बाटखोरा गा.वि.स. िडा नॊ. ५ को कुन व्मन्क्तको 
घयभा टाॉस गयी ताभेर गयेको बने्न कुया ऩनन उक्त ताभेरी व्महोयाफाट खलु्न 
देन्खन आएको छैन। उऩयोक्त तथ्म व्महोयाफाट ननिेददका शान्तत यानाबाटको 
नाउॉभा जायी बै नभनत २०६४।२।१७ भा ताभेर बएको म्मादभा भरुकुी ऐन 
अ.िॊ. ११० नॊ. फभोन्जभ अफरम्फन गनुाऩने रवक्रमा ऩयुा गयेको नदेन्खॊदा िस्ततु : 

कानूनको रयत ऩयु   माई ताभेर गयेको बने्न अिस्था नयही त्रवुटऩूणा तियरे म्माद 
ताभेरी गयेको देन्खमो।  

१४. रस्ततु ननिेदन ऩत्रभा, ननिेददकाको घयद्वाय फाहेकको अतमत्र ठाउॉभा मसयी 
फेरयतरे ताभेर गयेको म्मादराई विऩऺी स्माङ्जा न्जल्रा अदारतरे भातमता ददई 
बएको नभनत २०६४।७।१३ को त्रवुटऩूणा पैसराका कायणफाट एक अिरा 
नायीरे अनािश्मक रुऩभा जेर सजाम बोग्न ुऩयेकोरे सो सभाह्वान म्माद य उक्त 
पैसरा सभेत उत्प्रषेणको आदेशद्वाया फदय गयी भदु्दाको अनबमोगभा रनतिाद गने 
अिसय ददराई स्िच्छ तमाम गरयऩाऊॉ  बनी भाग गयेको देन्खतछ। ननिम नै रत्प्मेक 
व्मन्क्तराई ननज विरुद्ध गरयएको कानूनी कायिाहीको जानकायी ऩाउने य ननष्ऩऺ 
अदारत िा तमावमक ननकामफाट स्िच्छ सनुिाई हनुऩुने हक भौनरक हकको 
रुऩभा नेऩारको सॊविधानरे नै रत्प्माबतू गयेको हुॉदा ननिेददका शान्तत यानाबाटरे 
ऩनन मो हक रचरन गना ऩाउनऩुने कुया स्िबाविक नै देन्खतछ। “आपू विरुद्धको 
कायिाहीको जानकायी ऩाउनऩुने हक सिाभातम राकृनतक तमामको नसद्धातत ऩनन हो 
य मसराई रनतिाद गना ऩाउने नैसनगाक हकको रुऩभा तमाम रणारीको भेरुदण्डको 
रुऩभा हाभीरे स्िीकाय गयी आएका ऩनन छौं। अनबमोग रागेको व्मन्क्तराई 
रनतिाद गने उन्चत भौका रदान नगयी एकतपी रुऩभा पैसरा गरयएभा स्िच्छ 
सनुिाईको भातमतता रनतकूर हनेु हुॉदा मस रकायको अिसय नै नददई बएको 
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ननणामरे कानूनी भातमता राप्त गना नसक्ने " बनी सम्भाननत सिोच्च अदारतफाट 
झरक गरुुङ  वि. सनुसयी न्जल्रा अदारत  सभेतको फतदीरत्प्मऺीकयण भदु्दाभा 
(स.अ.फरेुवटन २०७५ ऩूणााङ्क ६२२ ऩ.ृ ५९) ऩनन मो ननिेदन न्जवकयराई फर 
ऩगु्ने गयी नन्जय नसद्धातत सभेत कामभ बैयहेको देन्खतछ।  

१५. उऩयोक्त तथ्मगत, कानूनी एिॊ सैद्धान्ततक ऩरयिेशभा हेदाा, विऩऺी स्माङ्जा 
न्जल्रा अदारतरे रभाणको फहवुििाह भदु्दाभा ननिेददका शान्तत यानाबाटको नाउॉभा 
सभाह्वान म्माद जायी गदाा य ताभेर गदााको अिस्थाभा रयतऩूिाक बए नबएको कुया 
सतका ताऩूिाक ऩरयऺण गनुा ऩनेभा सो बए गयेको देन्खॊदैन। नभनसरफाट ननिेददकाको 
घयद्वाय नै नबएको िडाभा म्माद ताभेर बएको य म्माद ताभेर बएको घय कस्को 
हो बने्न कुया ऩनन ताभेरी व्महोयाभा उल्रेख नबएको सभेत कायणफाट मी 
ननिेददकारे आपू विरुद्ध ऩयेको उक्त भदु्दाको सूचना सवहरुऩभा राप्त गयको य 
त्प्मसभा रनतिाद गना सक्ने न्स्थनतको विद्यभान नथमो बनी भान्न नभल्ने देन्खएन। 
िस्ततु: वििाददत म्माद ताभेरी नै फेरयत बएको अिस्थाभा सो आधायभा 
ननिेददकाराई २ िषा कैद य रु २०,०००।- जरयिाना हनेु ठहयाई विऩऺी 
स्माङ्जा न्जल्रा अदारतफाट बएको पैसरा एिॊ त्प्मस्तो पैसरा कामाातिमन हनेु 
गयी ननिेददका शान्तत यानाबाटराई खोजी गने विऩऺी न्जल्रा रहयी कामाारम 
स्माङ्जाको काभ कायिाही य कैदी ऩनु्जा ददई कायागायभा कैदभा याख्न ऩठाउने गयी 
शृ्रखराफद्ध रुऩभा विऩऺी तहनसरदायफाट बए गयेको सफै काभ कायिाहीहरु 
गैयकानूनी य त्रटुीऩूणा यहेकोरे अन्स्तत्प्िभा यहन नसक्ने बई फदयबागी देन्खन 
आएको छ।  

१६. अतएि, भानथ रकयणहरुभा उल्रेन्खत तथ्म विश्लषेण, आधाय य कायणहरुफाट 
ननिेददका शान्तत यानाबाटराई रनतिादी फनाई विऩऺी स्माङ्जा न्जल्रा अदारतभा 
दामय बएको भदु्दा नॊ. ५८-०६३-००१९८ को फहवुििाह भदु्दाभा बएको नभनत 
२०६४।२।१७ को ननिेददका शान्तत यानाबाटको नाउको ताभेरी म्माद य त्प्मस्तो 
ताभेरी म्मादराई भातमता ददई ननज ननिेददकाराई २ िषा कैद य रु २०,०००।- 
जरयिाना हनेु ठहयाई नभनत २०६४।७।१३ भा बएको पैसरा तथा सो पैसरा 
अनसुायको रगत नॊ. ३८४ को रगत य ननिेदक रनतिादी शान्तत यानाबाटको 
नाउभा विऩऺी तहनसरदायरे श्री कायागाय कामाारम स्माङजाराई रेखी ऩठाएको 
च.नॊ. १८२४ नभनत २०७५।१०।१६ को कैदी ऩनु्जा सम्फतधी ऩत्र सभेत सम्ऩूणा 
दवुषत काभ कायिाही उत्प्रषेणको आदेशद्वाया फदय हनेु ठहछा।  

१७. ननिेददका शान्तत यानाबाटको नाउॉको नभनत २०६४।२।१७ को ताभेरी 
सभाह्वान म्माद य त्प्मसऩनछको सो सम्फतधी सम्ऩूणा दवुषत काभ कायिाही 
उत्प्रषेणको आदेशद्वाया फदय बै सकेको न्स्थनतभा ननज ननिेददकाराई कैदभा याख्न 
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ननभल्ने बएकोरे ननिेददका शान्तत यानाबाटराई सम्फन्तधत कायगायफाट विऩऺी 
स्माङ्जा न्जल्रा अदारतभा न्झकाई उऩन्स्थत गयाई ननजको नाउॉभा ऩनु : सभाह्वान 
म्माद तमाय गयी आफ्नै योहियभा अदारतभै ननजराई सो फहवुििाह भदु्दाको 
सभाह्वान म्माद फझुाई ननज विरुद्धको सो अनबमोग ऩत्रभा सम्फतधभा फमान 
रगामतको कानून फभोन्जभको कायिाही अन्घ फढाउन ुबनी विऩऺी स्माङ्जा न्जल्रा 
अदारतको नाउॉभा ऩयभादेश जायी हनेु ठहछा। अरुभा तऩनसर फभोन्जभ गनूा।  

तऩनसर खण्ड 

मो आदेशको रनतनरवऩ य राप्त दामयी नॊ. ५८-०६३-००१९८ को रभाण/येकडा 
नभनसर मो आदेश कामाातिमनको रानग श्री स्माङ्जा न्जल्रा अदारतभा ऩठाउनू.....१  

सयोकायिाराराई ननमभानसुाय नक्कर ददनू.....................................................२ 

मो आदेश कम््मटुयभा विनधित अऩरोड गनूा य मो रयट ननिेदनको दामयीको रगत 
काटी नभनसर अनबरेख शाखाभा फझुाईददनू...................................................३ 
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